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CONVIT
Benvolguts i benvolgudes,

Tot a punt per començar la FESTA MAJOR.
Enguany, l’Associació de Veïns i Amics de

Creixell us ha preparat un munt d’actes per poder-
los gaudir: presentació de llibres, pregó, missa,
aperitiu, jocs, animació infantil, dinar de germa-
nor... En aquest llibret, també trobareu una mica
més sobre la història de Creixell, gràcies a les con-
fidències de la família de can Roca; el pregó de
l'any passat, i un resum gràfic de les activitats que
hem anat fent durant tot l’any. Nosaltres no parem!
Us esperem i bona festa a tots i totes.

LA JUNTA DIRECTIVA

Foto portada realitzada per: CIÓ ABELLÍ, escultora
(Girona, 1963) Llicenciada en Belles Arts - Barcelona.

Autora de: La Nova Verge de Creixell

JUNTA DIRECTIVA:
Jordi Palmada, Jaume Roura, Núria Roura, Jordi Punset,

Pere Comas, Ricard Hernández, Jaume Llobet, Dana Palmada

Aquest any hem atorgat premi a dos
grans cuiners, en Jaume Subirós, de l’Hotel
Motel Empordà de Figueres, i a l’Alfons
Magester, de Cal Campaner de Roses.

Polígon Empordà Internacional, s/n
17469 VILAMALLA
Tel. 972 526 021
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Ctra. N-II, km. 9-A
Tel. 972 505 676 - Fax 972 509 712

17730 HOSTALETS DE LLERS (Girona)

Afores, s/núm. – Tels. 972 52 58 21 - 678 725 243 – 17770 BORRASSÀ



SALUTACIÓ ALCALDE

La Festa Major de Creixell, enguany, arriba, el primer cap de setmana de setembre,
plena d’activitats per permetre’ns gaudir junts d’una celebració que és possible grà-

cies a l’esforç i l’empenta de la societat civil. Una societat civil organitzada en forma
d’entitat associativa, l’Associació de Veïns i Amics de Creixell, que treballa fermament
per mantenir vives les nostres arrels i donar-les a conèixer a nosaltres, els veïns de
Borrassà, Vilamorell i Creixell, i també a totes les persones que vénen a visitar-nos, ja
sigui en aquestes dates o bé al llarg de l’any. I és aquesta la força i l’energia que ens
il·lusiona, ens esperona i ens empeny a continuar anant endavant, a seguir els nostres
somnis col·lectius que han d’esdevenir en un futur brillant per a tothom col·lectivament
i, per descomptat, per a tots individualment. Aquesta flama ens dibuixa l’avenir, que
serà el que ens surti dels nostres cors, i que posarem en comú per aconseguir que ens
abraci a tots, i que tothom que viu o viurà, en aquesta terra, s’hi senti identificat i faci
realitat les seves il·lusions donant forma als seus projectes de vida personals. Les festes
ens donen l’oportunitat de gaudir junts de les utopies individuals i col·lectives. Per això,
us animo a participar-hi i a implicar-vos vivament en els actes previstos en el programa
de la festa i compartir somriures, rialles, paraules, jocs, converses, menjars, i estones de
lleure i diversió on flueixi l’harmonia entre tots nosaltres i ens ompli de plaer per poder
encarar els nostres reptes. Rebeu una forta abraçada.

Ferran Roquer i Padrosa
Alcalde de Borrassà
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Creixell a vista de dron. Una visió fantàstica!
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Benvolguts amics de Creixell

Quan vaig arribar entre vosaltres, ara fa dos anys, de seguida em vaig adonar com
n’era d’important, per a aquest petit veïnat, la seva església. De com en teníeu cura

que el pas del temps no la deteriorés, cuidant amb zel de l’estat dels bancs, de les
parets, de la neteja i els petits detalls de l’interior... i dels murs exteriors! Respecte a
aquest últim punt, cal dir que, abans que jo vingués, l’Associació, amb Mn. Santi, el meu
predecessor, ja havien tramitat amb el Bisbat el reforçament del dintell de la porta, i que,
ara fa uns mesos, el Bisbat va encarregar un estudi per esbrinar l’origen de certes peti-
tes esquerdes en el mur, el resul-
tat del qual ha estat que no pro-
venen de la base del terreny, i
que caldrà seguir-ne l’evolució.
Però, tot i ser qüestions prou
importants, les que acabo d’es-
mentar, la resignació i la pena
que es respiraven en l’ambient,
no anaven per aquí. El vostre
malestar venia de quelcom més
profund: us havien robat la mare-
dedéu! I, si una mare és sagrada,
la “vostra” marededéu, encara
més. I ja, des del primer dia,
només vàreu tenir un pensament
al cap: recuperar-la o, si no era
possible, almenys posar-hi, en el
seu lloc, una bona rèplica.
Certament que una imatge és una
imatge i prou. I els cristians no
resem a les imatges! Déu no té
rostre, és veritat; però nosaltres
som humans i les imatges de
sants i maresdedéus, si són belles
i dignes, ens ajuden a pregar, a acostar-nos a la realitat invisible. I que n’era de bella
i digna la talla d’alabastre del segle XV de la nostra marededéu! Incomparable. Per això
tinc el goig d’anunciar-vos que, després d’un procés de deliberacions i de visites a diver-
sos artistes, ja tenim una nova (vella) marededéu en procés d’elaboració. L’hem enca-
rregada a l’escultora Ció Abellí (de Fornells) que ens en farà una reproducció amb la
tècnica de resines, i al restaurador d’art, David Mallorquí, que tindrà cura de la poli-
cromia. Així s’haurà acomplert un vell desig del poble, a l’espera, si Déu ho vol, d’un
dia poder gaudir de nou de l’escultura original. A l’empara de la Mare de Déu, bona
Festa Major a tothom!

Mossèn Manel Masvidal
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C/ Pla de Sant Pau, 1 - Tel. 972 507 764 - 659 304 187
17484 VILATENIM

MASO VILATENIM

SERVEIS AGRÍCOLES
MOVIMENTS DE TERRES

Ens trobareu al mercat
• Dilluns a Olot
• Dimarts, dijous i dissabtes
a Figueres
• Dimecres a Banyoles

Més informació;

www.japetdelsbous.cat

Tel. 609 705 734

CREIXELL - BORRASSÀ
(Alt Empordà)

• P rodu c t e s a r t e s an s

• F o rma tge s

• Embo t i t s

• Me l



PREGÓ FESTA MAJOR 2015
Benvolguts veïns i veïnes i tots aquells que ens heu volgut acompanyar en aquesta diada

Primer de tot, vull donar les gràcies a l’Associació d’Amics i Veïns de Creixell per la invitació
que m’heu fet per pronunciar el pregó de la Festa Major, una festa que, com bé sabeu, la conec

des de fa molts anys. Hi he participat com a veí de Borrassà i com a alcalde, i l’he vist celebrar
en llocs diferents, però sempre amb el mateix esperit de bona harmonia i de gresca.
Aquí, en aquest lloc i entre vosaltres, em vénen nombrosos records d’infantesa. De la descoberta
de l’indret on visc, on he fet les arrels, on han nascut els meus fills. En definitiva, on faig la vida,
tot i que les meves obligacions, primer professionals i ara polítiques, me n’apartin més temps del
que voldria.
Les meves arrels vénen d’un poble costaner, de Portbou, que és on vaig néixer i a on el mar ajuda
a dibuixar i a perfilar el caràcter de la gent. Com molts sabeu, navego des que vaig néixer, quan,
com m’han explicat, ja sortia a la mar en braços de la meva mare. Tot i venir de ben petit a
Borrassà, a un poble d’interior, aquí també hi vaig trobar aigua.
Aigua com la de la riera i la de les gorgues, la de la Resclosa –on recordo que ens hi banyàvem–
i la del rec del Molí. I aigua, per descomptat, de les fonts (la d’en Giró, la d’en Batlle), i la de les
Curculles, aquí a Creixell, a la qual la recordada poetessa Monserrat Vayreda li va dedicar un
poema que començava així...

A la font de les Curculles Als morters es deixa caure
del llogarret de Creixell alls i oli, i després
s’hi fa el millor allioli amb el remena-remena
que en el món hi pugui haver. fa que no pari el sitrell

de regalimar un fil d’oli.
Però avui no ens toca parlar de la Fira de l’Allioli, un esdeveniment que ha posat Creixell en el mapa,
com a l’edat mitjana ho va fer el cavaller conegut com a Dalmau de Creixell i, a mitjan segle XIX, el
temible bandoler identificat com el Rellotger de Creixell. Aquestes són altres històries... perquè, com
va escriure Josep Pla, “tot el que fa referència a l'actuació del Rellotger de Creixell està rodejat de mis-
teri. Misteri probablement infranquejable”. I això s'ha mantingut fins a l’actualitat.
Avui som, en aquest indret, a punt per començar la festa, la vostra festa grossa, una festa que em
fa pensar en els que la van recuperar, els que hi sou i els que ja no hi són. Penso en Pere Moy, el
Fill Predilecte de Borrassà, que aquí té una plaça dedicada, una plaça que desitjava veure feta i
que s’ha convertit en un punt de trobada i de tertúlia per a veïns i forasters.
I si abans us parlava de fonts, no em puc oblidar, per descomptat, de la font de Creixell, situada
aquí a prop, al carrer doctor Frigola. Una font que vosaltres, els veïns, vàreu restaurar fa 35 anys
i hi vàreu posar una pica de pedra.
Aquest fet em porta a parlar-vos de la importància de la col·laboració veïnal, de la cooperació
entre la gent, entre la ciutadania, per fer del nostre viure quotidià un oasi de pau on viure més i
millor dia rere dia.
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El Sr. Ferran Roquer durant
el discurs del pregó de la

Festa Major 2015.
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FISCAL - LABORAL - COMPTABLE
CORREDORIA D’ASSEGURANCES

Tel. 972 672 639
C/ Col·legi, 5 baix - 17600 FIGUERES
e-mail: costaclotas@economistes.com

www.garatgesala.com Garatge Sala

Polígon Industrial de Santa Llogaia • Ctra. N-II, km 1,55
SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA (FIGUERES) • Tel 972 50 20 77



Aquesta unitat, entre uns i altres, per a la consecució d’un bé comú, és un dels nostres valors més
essencials. Ja sigui per organitzar una festa, una celebració, un acte cívic de qualsevol índole, una
reforma o una simple millora en el mobiliari urbà, o la construcció d’equipaments i d’espais
públics... Treballar units forma part de la nostra ànima, de la nostra essència, del que som i del
que volem ser. És un tret característic de la nostra personalitat, de la nostra idiosincràsia.

Aquí a Borrassà, a Creixell, ho veiem sovint: als diferents actes, a les festes i celebracions de tot
tipus que organitzem al llarg de l’any i la Festa Major de Creixell és, també, un exemple d’orga-
nització conjunta de la gent. En aquest cas, l’Associació d’Amics i Veïns de Creixell la pensa, la
programa i la prepara perquè tothom la gaudeixi.

La dita diu, amb certesa, que “la unió fa la força”. Una unió que ens ha d’acompanyar en tots els
quefers, en tots els àmbits de la nostra vida, als que ens toquen a escala personal, familiar, d’amis-
tat, però també als que conflueixen en la nostra vida social. Aquesta força ens estructura. Som gent
de treballar i de gaudir compartint feina, esforços, il·lusions, esperances, somriures i alegries.

La Festa Major de Creixell es fa coincidint amb la festivitat de les popularment anomenades les
Marededéus Perdudes o Trobades, com ens recorda en Ramon Bretx en el seu llibre Records oblidats
d’un poble català. Avui ens falta la imatge de la Mare de Déu de Creixell, perquè va ser robada, fa
uns anys, de dins la capella, però que vosaltres, des de l’Associació d’Amics i Veïns de Creixell, treba-
lleu per aconseguir fer-ne una rèplica exacta, perquè aquesta verge pugui tornar a presidir l’església i
tots els actes que se celebren al seu interior. És un altre exemple de treball conjunt per al bé comú.

I parlant de treball conjunt, com sabeu, aquest mes de setembre, farà dos mesos que he estat esco-
llit president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. En el meu discurs d’investidura, em vaig refe-
rir que aquesta institució ha de ser molt més del que ja és. S’ha de convertir en el referent de l’Alt
Empordà, en l’administració que s’ocupa i es preocupa de tot allò que afecta les persones i els
municipis de tota la comarca.

I és ben cert que, des del Consell Comarcal, treballem, i ho fem conjuntament amb els municipis, per
arribar a resoldre les mancances que tenen els pobles i la gent que hi viu, per millorar en tot allò que
es pugui les condicions i la qualitat de vida de la ciutadania. I si en una comarca té sentit, el consell,
és a la nostra, l’Alt Empordà, que té 68 municipis i 193 nuclis de població. Creixell n’és un d’ells.

El Consell presta diferents serveis, alguns dels quals a Borrassà i tots els que hi vivim en som bene-
ficiaris. I és gràcies al suport d’aquesta institució supramunicipal, que aquests serveis poden arri-
bar a la gent que viu en nuclis, en poblacions petites, que, d’altra manera, seria impossible de
poder-ne gaudir, perquè el cost que s’ha de satisfer al Consell és assumible pels pressupostos
municipals d’aquestes localitats.

Els consells també s’encarreguen de la defensa dels interessos comarcals i, per mi, que ara en sóc
el president, he de dir-vos que tot allò que afecta a l’Alt Empordà afecta al Consell Comarcal,
amb independència que en tingui la competència o no.

Som l’administració més jove de Catalunya, amb
els avantatges i inconvenients que aquest fet supo-
sa. Tot just l’hivern passat es van celebrar els 25
anys de la creació dels consells. Defenso que els
consells són una eina necessària, imprescindible,
de reequilibri territorial, amb possibilitats i amb
potencialitats. I, precisament per això, reclamo que
la futura Constitució de Catalunya, la que haurà de
regir els nostres destins, reconegui explícitament la
figura dels consells comarcals. Per tant, els consells
han de ser estructures del futur estat català.
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Actuació musical País de Xauxa,
durant la Festa Major de l’any passat.
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Plenament conseqüent amb això, des del càrrec que ara ostento, defensaré que el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, com a la institució més representativa dels empordanesos, es posi i
al servei del Govern de la Generalitat de Catalunya i del Parlament sorgit de les eleccions del prò-
xim diumenge 27 de setembre, uns comicis que hauran de definir quin serà el tram final del pro-
cés de transició nacional.

Em fascina el moment de la història que ens ha tocat viure. Tenim molts reptes a l’horitzó i moltes
dificultats per superar. I alhora, per primer cop d’ençà fa 300 anys, tenim una oportunitat que
amb el pas del temps serà jutjada pels nostres descendents, sigui quin sigui el seu desenllaç.

Hi ha decisions que ens poden semblar molt simples, com és el fet de dipositar el nostre vot a les
urnes el 27 de setembre, i que són grandioses per la rellevància que conjuntament, i ho remar-
co, conjuntament, entre tots, poden arribar a tenir.

Sóc conscient de les preguntes i intranquil·litats que pot causar aquest procés que vivim. Els can-
vis, tots els canvis, aporten interrogants, pors... però, al final, s’ha d’optar per una cosa, o bé per
una altra. En aquest moment, les nostres opcions que se’ns presenten, almenys al meu parer, són
molt clares i diàfanes: o bé continuar com estem, amb el perill que la situació d’ofec i de margi-
nació a Catalunya es pot agreujar en el futur, o bé provar una cosa nova que, només de sentir-
ne parlar, il·lumina la cara de moltes persones. De seguida sorgeixen els somriures i la gent s’a-
nima i els mostra esperançada, tot i els seus problemes i quefers diaris.

Igualment sé que molta, molta gent del nostre país, de Catalunya, està treballant, des de fa anys,
de manera molt prudent i discreta per trobar el màxim de respostes possibles a aquestes qües-
tions que ens poden ballar pel cap per poder-nos-les oferir. Respostes que es van i s’aniran des-
granant perquè arribin a tota la ciutadania i que permetin prendre la millor opció per aconseguir
un futur brillant per a tots, per a tothom, i, sobretot, per als nostres fills i néts.
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GESTIONS IMMOBILIARIES

JOSEP RICART I VIÑAS

Plaça de la Font, nº 3 - 17469 VILAMALLA
Mòbil 649 846 242

finquesricart@gmail.com - www.ricarsa.net

TANCAMENTS
PERIMETRALS

PORTES
I PORTALS

REIXES FIXES,
ABATIBLES

I DE BALLESTA

COBERTES
AÏLLANTS

I METÀL·LIQUES

MAGATZEM DE FERRO
I FERRETERIA

MATERIALS PER A REG

RECUPERACIÓ DE FERRALLADA,
METALL I PAPER

Polígon industrial La Coromina - Av. Àlguema, 7-11

Tel. 972 500 624 - Fax: 972 672 068 - Santa Llogaia d’Àlguema

www.ferrosperich.com - info@ferrosperich.com
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Ara, avui, però, la festa ens crida. És moment de celebració i de xerinola i ho farem com venim
fent sempre, és a dir, amb somriures i alegries, harmonia i il·lusió.

Ens veurem i la farem petar aquests dies aquí, a Creixell, en alguna o altra de les activitats pro-
gramades, a les qual us convido a participar-hi activament.

Bona festa Major de Creixell,

Que comenci la gresca...

Moltes gràcies,
Visca Catalunya
Visca l’Empordà
i Visca, visca Creixell

Curs de cuina de l’Àvia Remei,
durant la celebració de la 25 edició
de la Fira i Festa de l’Allioli.
Concurs Internacional de Creixell.

Ferran Roquer
President del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Dissabte 5 de setembre de 2015
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P R O G R A M A

DISSABTE, 3 DE SETEMBRE

Ajuntament
de Borrassà

MATÍ, A 2/4 de 12

OFICI SOLEMNE
PREGÓ A CÀRREC DE CIÓ ABELLÍ,
Escultora de la Nova Verge Maria de Creixell.

APERITIU PER A TOTHOM
(ofert per l’Associació de Veïns i Amics de Creixell)

TARDA, A LES 5 - TARDA JOVE
JOCS PER A LA MAINADA AMB: TONI VIVES Espectacle ”MOU-TE”
(ofert per l’Ajuntament de Borrassà)

i XOCOLATADA POPULAR
(oferta per l’Associació de Veïns i Amics de Creixell)

NIT, A LES 9 - SOPAR - BALL DE NIT
Organitzat pel Restaurant CA L’ALSINA
Reserves tel. 972 525 186

DIVENDRES, 2 DE SETEMBRE

NIT, A 2/4 de 10

NIT DE LA POESIA I MÚSICA, a la Capella de Creixell

A CÀRREC D’HENAR GALÁN, poeta i escriptora; VICENÇ CÁNOVAS, cantautor;
BET PRATS, acompanya el cello
PRESENTACIÓ LLIBRES DE POESIES
Entrada gratuïta. Recol·lecta: donatius per a la nova imatge de la Verge Maria de Creixell.

AIGUA - GAS - ELECTRICITAT - CALEFACCIO

Plaça Major, 1 - Tels. 972 525 180 - 972 171 654 - 17770 BORRASSA
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MIGDIA, A LES 2

ARROSSADA POPULAR
BEGUDES INCLOSES: AIGUA I VI

Preu 13 €

Socis 12 €

Infantil 7 €

(fins als 12 anys)

– El dinar se servirà a les taules. Menú: amanida, arrossada i pollastre,
gelat, pa, aigua, vi, cafè i gotes.

– No s’ha de portar taula, cadires ni coberts, només gana. La situació del lloc a les taules
serà numerada.

– En cas de pluja s’ha de portar: paraigua, impermeable, paciència i bon humor.

– Es vendrà a preus populars: cava fresc.

DIUMENGE, 4 DE SETEMBRE

TIQUETS A PARTIR DEL DIA 24 D’AGOST,

FINS A EXHAURIR TIQUETS “PLACES LIMITADES, NUMERADES”.

– A LA FARMÀCIA DE BORRASSÀ, TEL. 972 525 183.

– PALMADA DISSENY, C/ COL·LEGI, 4, TEL. 972 510 062 FIGUERES

www.serra-pla.com

FIGUERES
Carrer Nou, 56
972 512 285

Ramón y Cajal, 6
972 505 323

Plaça del Sol, 5
972 511 763

CADAQUÉS
Doctor Callís, 12
972 258 340

PALAU-SAVERDERA
Carrer Nou, 11
972 552 736



LES VEUS DE CREIXELL
ENTREVISTA

LA FRANCISCA PARÉS PUIG
Us presentem la desena de les entrevistes del projecte: Les Veus de Creixell, que pretén
recollir informació sobre la història de Creixell de la mà dels seus habitants. Aquesta
entrevista ha estat feta a la Sra. Francisca Parés Puig, propietària de can Roca de Creixell.

– A quin any i a on vàreu néixer? Vaig
néixer l’11 de desembre de 1921. La
mare sempre deia que era pels volts de
Santa Llúcia. Vaig néixer al Pont del
Príncep, que aleshores pertanyia a
Santa Llogaia d’Àlguema. En una casa
que hi havia entre el Molí i can Marcell,
que era un fonda molt coneguda, ja que
la gent de Garrigàs, Vilamalla, Pontós i
Borrassà, que anaven els dijous a mer-
cat, s’hi paraven. La casa no era nostra,
la teníem arrendada. Era d’en Puig de
Garrigàs.
– Com es deien els seus pares i ger-

mans? El pare es deia Eusebi Parés Sibecas, i era de Viladesens, i la mare, Emilia Puig
Serrat, i era d’Orriols. Els meus germans eren en Quim, la Remei i en Genís. Jo era la sego-
na, després d’en Quim.
– Va anar a escola? Sí, primer a Santa Llogaia, i quan era més gran, a les escola Sant
Vicenç de Paül, les Paüles, a Figueres.
– I com hi anàveu? A peu, tot i que a vegades ens carregaven al cotxe dels hermanos de
Pontós.
– O sigui que la seva infantesa la va passar al Pont del Príncep, no? Sí. El meu germà Quim
va anar a la guerra i jo vaig haver d’ajudar el pare en les tasques de pagès: segar, rasclar...
Aleshores tenia 15 anys. Recordo que, quan hi havia els bombardejos aeris a Figueres,
començaven a metrallar ja al Pont del Príncep, i nosaltres corríem a amagar-nos a l’hort de
casa, sota d’unes cols molt grosses que hi havia plantades.
– Tinc entès que era molt bona cuinera. Sí, vaig treballar com a minyona a la Fonda
Marcell. Allà vaig aprendre a fer bons rostits i pomes de relleno. També recordo que anà-
vem a les 5 del matí, amb el carro, cap a Torroella de Montgrí a cavar cigrons, ja que allí,
el Sr. Marcell, tenia unes finques.
– Del Pont del Príncep vàreu anar a viure a Vilamalla? Sí, llavors el pare va construir un
mas a Vilamalla. Jo el vaig haver d’ajudar fent de manobra. La casa era coneguda com can
Sebiu. I allí vaig conèixer el meu marit.
– Com va ser això? Vaig conèixer l’Emili Coma Santandreu, que era pastor de Ribes de
Freser, i que tothom coneixia com en Milio Pastor, perquè un dia es va presentar al mas de
Vilamalla per guardar les ovelles que baixava de la muntanya.
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La Francica amb el seu fill Pere Coma i la seva jove,
la Dolors Vila, durant l’entrevista que li vàrem fer.
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– I de seguida vàreu venir a viure a Creixell? No, primer vaig estar un temps al mas de
casa seva, a can Maurí, entre Queralbs i Pardines. Era una zona força aïllada, on hi havia
tres masos. Cada mas tenia 11 fills. Llavors el meu home va saber que a Creixell es venia un
mas i vam decidir comprar-lo. Era el mas de can Roca, propietat del Sr. Roca, que necessi-
tava vendre’l perquè les coses no li havien anat bé.

– I quin any va ser això? Em sembla que l’any 1951.

– Quan es va casar? El 17 d’abril de 1952 a Vilamalla. I el juliol de l’any següent naixia en
Pere, el nostre fill.

– I qui més vivia al mas Roca de Creixell? Nosaltres i els pares de meu marit, que ja eren
grans. El Sr. Josep Coma Orriols, que era pastor i que havia estat el sometent a Ribes de
Freser, i la Francisca Santandreu Blanc.

– I a què us dedicàveu? A les terres i a les ovelles.

– Teníeu un ramat gros? Sí, unes 120 ovelles. De fet, vàrem fer un corral al mas Roca, ja
que no en tenia. Recordo que el va fer en Mero de Borrassà. Jo també vaig fer de manobra.

– Què fèieu amb les ovelles, les veníeu? Sí, ens les comprava en Fermín de Borrassà, que
aleshores havia obert una carnisseria. Ell anava de mas en mas buscant els animals per
matar i vendre. No hi havia mataderos aleshores!!!

– Teníeu més animals a can Roca
de Creixell? Sí, gallines, conills i
ànecs, però no teníem ni porcs ni
vaques. Ah!, i un cavall i una
euga per poder treballar la terra.

– A can Roca hi havia vinya?
No.

Foto del casament de la Francisca Parés
amb l’Emili Coma. Vilamalla, any 1952.

Foto del mas Roca amb la Conxita
de Batlle a la terrassa. Any 1978.
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– I d’oliveres, que en teníeu a can Roca? Sí, un olivet.

– I la casa tenia trull per fer oli? No, el fèiem fer a Vilamalla. A la casa, només hi havia una
pica per guardar l’oli de l’any.

– A can Roca, teníeu era de batre? Sí, el mas tenia una era, però quan vàrem fer el cor-
ral per al ramat va quedar ocupada. Vàrem comprar un tros més de terra i vàrem fer una
nova era.

– I quines eines teníeu per segar? Teníem una màquina
marca Trepat que anava amb un animal i feia garbes i les
lligava. Va ser el meu avi, qui la va comprar. També teníem
un pobre per recollir la userda. No teníem tractor a Creixell,
només una mula i una arada. Quan el meu home anava a
treballar la terra em deia: «Piula, ara has d’anar a enge-
gar».

– A can Roca teníeu hort? Sí, un a tocar la riera. Hi teníem
pou i també hi vàrem construir un viver (safareig) perquè
així no havia d’anar a rentar la roba agenollada a la ribe-
ra. Encara avui en Pere, el meu fill, hi planta verdures, en
aquest hort.

– Quan venia grossa la ribera, l’hort no us quedava
negat? No, quedava més amunt i no es negava. De la ribe-
ra, recordo que ens hi banyàvem. La Francisca i el seu marit

banyant-se a la ribera Àlguema.

Fresc i ecològic • Venda al detall

Av. Empordà, 48 • Pont del Príncep • VILAMALLA
972 539 492 • info@tocaterra.cat • www.tocaterra.cat

TOCATERRA

Productes de proximitat
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– El mas tenia molta terra per treballar? No, tenia un olivet, una mica de bosc i uns quants
camps, un era el camp Font Vella de Garrigàs. De fet, vàrem marxar del mas perquè no era
prou gran, no tenia prou terra per viure.

– Quin any va ser això? I on vàreu anar? Entre l’any 1957-1958, en Pere encara era
petit. Vam arrendar, al Sr. Guixers i la Lola de Garrigàs, el mas Can Sella, que tenien
a Vilamalla. Malauradament, allí va morir el meu marit, quan tenia 58 anys a causa del
tifus.

– I qui va quedar-se a can Roca? Des d’aleshores, el vàrem arrendar. Primer, a en Pitu i la
M. Teresa, que també tenien un ramat d’ovelles. (Es refereix a en Josep Punset Moles i la
M.Teresa Arche Vila, que varen ser entrevistats l’any 2011). Després a en Pere Ramona (es
refereix a en Pere Adroher) i la Conxita de Batlle. Quan ells van marxar, el meu fill va arre-
glar la casa per a ell i la seva família. Li feia molta il·lusió poder viure de nou al lloc on va
néixer.

– De Creixell quina gent recorda? Érem molt amics amb en Fèlix i la Susana, a vegades
venien a la tarda a casa i, amb una gramola que teníem, escoltàvem música i ballàvem.
També recordo la Rellotgera, perquè, quan anaven a comprar a Borrassà, solia venir amb
nosaltres.

– Què compràveu? El pa, carn... Ah, i recordo les discussions que teníem amb en Tupiné
perquè a muntanya, els pastors, teníem un costum sobre els drets de pastura que consistia a
donar un xai o diners per la Festa o per Nadal, a canvi que les ovelles del ramat poguessin
pasturar en els camps, per exemple després de la sega menjant els rostolls.

– Recorda la Festa Major de Creixell? No gaire, em sembla que el ball es feia a l’era de
darrere del molí.

– I recorda anar a missa a l'església de Creixell? No, anàvem a missa cada diumenge a
Borrassà. A Creixell, no se’n feia.

Nuri Roura
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El mas Roca restaurat.
L’any 2003, en Pere
Coma i la Dolors Vila
van restaurar el mas i
van celebrar un dinar
familiar.
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CONCURSANTS XXV FIRA DE L’ALLIOLI - CREIXELL 2016
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RELACIÓ CONCURSANTS JUGUEM 2016

NOM POBLACIÓ QUANTITAT PREMI

1 RAFAEL GUILLOT L’ESCALA 6,80 kg Quantitat
2 MANUEL ANGEL CURRÁS FIGUERES 246 g
3 MARIA GARCÍA FIGUERES 142 g
4 JULI PEREZ FIGUERES 211 g
5 JOAN VIÑAS SOLER FIGUERES 215 g
6 ROSA CAMACHO MENDEZ FIGUERES 143 g
7 PAULA MENDEZ LLAVANERA FIGUERES 58 g
8 JOAN LLAVANERA CAIXÁS FIGUERES 238 g 2n Qualitat
9 CARME CARITG GIBRAT FIGUERES 146 g 3r Qualitat

10 DANIEL BATLLE FIGUERES 107 g
11 MARIA VALLEJOS VIÑAS FIGUERES 988 g
12 MARIA VIÑAS COS FIGUERES 190 g Dalí Oli
13 CRISTINA MARTÍN RIVAS MATARÓ 133 g
14 JOAN ROMERO ROSES 588 g 1r Qualitat
15 GLORIA ARNAIZ VAZQUEZ FIGUERES –
16 JOAQIM PI VILA-SACRA 157 g
17 ROSER CANET BANYOLES 162 g Originalitat

NOM POBLACIÓ QUANTITAT PREMI

1 NEREA CURRÁS GARCIA FIGUERES 33 g
2 TASI MENDEZ LLAVANERA FIGUERES 13 g
3 MARTA VEGA FONTQUERNA SANT JULIA DE RAMIS 14 g
4 PERE JUE AYATS LLERS 1 g
5 ISAAC JUE AYATS LLERS 1 g
6 LLUIS ROMERO ROSES 13 g
7 MARC MASBLANCH ROSES 38 g Premi Museu Joguet
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